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 «Οι άθλιες συνθήκες και οι πολιτικές σκοτώνουν»

Η Λαϊκή Ενότητα και το ΠΕΚ κατακεραυνώνουν Μουζάλα, κυβέρνηση και Ε.Ε. για το θάνατο του
22χρονου Αιγύπτιου
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Δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο το γεγονός πως μέσα στο hotspot της Μόριας έχασε τη ζωή του ένας ακόμη
μετανάστης και, όπως όλα δείχνουν, λόγω των άσχημων συνθηκών που επικρατούν σε αυτό.

 
Δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο το γεγονός πως μέσα στο hotspot της Μόριας έχασε τη ζωή του ένας ακόμη
μετανάστης και, όπως όλα δείχνουν, λόγω των άσχημων συνθηκών που επικρατούν σε αυτό.

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και η Λαϊκή Ενότητα Λέσβου, με αφορμή το θάνατο την περασμένη Τρίτη του
22χρονου Αιγύπτιου μέσα στη σκηνή του, εξέδωσαν ανακοινώσεις που κατακεραυνώνουν τις ακολουθούμενες πολιτικές
της κυβέρνησης και της Ε.Ε. για το προσφυγικό και εκφράζουν τον προβληματισμό πως είναι πιθανό να θρηνήσουμε κι
άλλα θύματα.

 

Το ΠΕΚ

«Ο τραγικός θάνατος που βρήκε την Τρίτη 24 του Γενάρη τον μετανάστη στο hot spot της Μόριας αναδεικνύει για άλλη μια
φορά τις άθλιες συνθήκες στις οποίες διαμένουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, τις φοβερές ελλείψεις που υπάρχουν,
αλλά κυριότερα τις τεράστιες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού με τις πολιτικές που
εφαρμόζουν εγκλωβίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε ακατάλληλους χώρους με σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους και
την ίδια τους τη ζωή», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ΠΕΚ και συνεχίζει: «Οι άσχημες συνθήκες γίνονται όλο και
χειρότερες και υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες, και με τη νέα επιδείνωση του καιρού, για την υγεία και την ζωή των
ανθρώπων αυτών». Καταλήγοντας με την έκκληση σε όλους τους εργαζομένους «να μην εξοικειωθούν με αυτές τις εικόνες,
να συνεχίσουν να δείχνουν την αλληλεγγύη τους, απαιτώντας να διαμορφωθεί με ευθύνη του κράτους, ανοιχτή δομή
προσωρινής φιλοξενίας, που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής, ασφάλειας, αξιοπρεπούς διαβίωσης και
εκπαίδευσης όλων των παιδιών των μεταναστών και προσφύγων».

 

«Αν είχε τσίπα...»

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων της Π.Ε. Λέσβου της Λαϊκής Ενότητας από την πλευρά της σχολιάζει πως ο θάνατος του
Αιγύπτιου μετανάστη δεν είναι αποτέλεσμα της «κακιάς στιγμής». «Είναι, δυστυχώς, το απολύτως προβλέψιμο αποτέλεσμα
της απάνθρωπης αντιπροσφυγικής πολιτικής που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση, ακολουθώντας κατά γράμμα τις εντολές
της Ε.Ε.. Μιας πολιτικής που έχει εγκλωβίσει τόσο στη Λέσβο όσο και στα άλλα νησιά, κάτω από συνθήκες πραγματικής
εξαθλίωσης, χιλιάδες θύματα των πολέμων και της ακραίας φτωχοποίησης που προκαλούν οι ιμπεριαλιστικές και
νεοφιλελεύθερες πολιτικές στον πλανήτη. Όποια και αν είναι η αιτία θανάτου του νεαρού Αιγύπτιου που διέμενε σε σκηνή
κάτω από συνθήκες εντονότατου ψύχους και κάθε είδους ελλείψεων κοινωνικής και ιατρικήςφροντίδας, όχι μόνο δεν
αναιρεί, αλλά επιτείνει τις συνολικές ευθύνες της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού Γ. Μουζάλα. Ενός υπουργού
που θα όφειλε να έχει την “τσίπα”, να παραιτηθεί, καθώς φέρει και προσωπικά το βάρος αυτού του θανάτου,
αποδεχόμενος την εφαρμογή πολιτικών που, κυριολεκτικά, δολοφονούν».
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1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
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Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
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